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Hij doorkruiste Australië op een longboard, peddelde per sup-plank de Mississippi af  

en zit het liefst maanden achtereen in zijn kajak. We horen jullie denken: och, weer zo’n 

avonturier in Salt die fysiek in topvorm is, dikke sponsorcontracten op zak heeft  

en al zijn hele leven doet waar-ie zin in heeft. Nee, niet Dave Cornthwaite (34).  

Monoloog van een man die luisterde naar zijn hart. 

 Tekst Matthijs Meeuwsen Beeld holly Allen, leif rosas

OUTDOORFILOSOOF  
DAVE CORNTHWAITE

VOOR AL UW  
AVONTUUR
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I
k denk niet graag terug aan De Dag Dat Alles Veranderde. Maar om 

te begrijpen waar ik nu sta moet je ook weten waar ik vandaan 

kom. Het was mijn 25ste verjaardag. Een mooi rond getal, dus 

misschien dat het me daarom meer deed dan al die verjaardagen 

ervoor. Ik lag op de bank. Want dat was wat ik deed als ik niet aan het 

werk was: op de bank liggen en proberen mijn high scores te verbete-

ren op de PlayStation. Al jarenlang, acht uur per dag. Minstens. Ik was 

een bejaarde 25-jarige puber. Een ambitieloze couch potato.

Na mijn studie internationale ontwikkelingsstudies had ik een baan 

gevonden als grafisch vormgever. Ik was er waardeloos in, maar 

deed wat de meeste mensen doen die vastzitten in een baan waar 

ze nauwelijks lol aan beleven: ik ruilde mijn tijd voor hun geld. En 

als beloning zoop ik mezelf in het weekend helemaal lam of kocht 

ik glimmende gadgets die ik eigenlijk helemaal niet nodig had. Het 

waren kleine momenten van geluk, maar ze waren niet duurzaam.  

Ik was depressief, en dat realiseerde ik me daar liggend op die bank. 

Ieder mens is uniek, maar vrijwel iedereen in de westerse wereld –

uitzonderingen daar gelaten – groeit op met de verwachting om een 

bepaald leven te leiden. De vaste relatie. Het huis. De goed betaalde 

baan. En de kat, die dan uiteindelijk wordt opgevolgd door een baby. 

Het is bijna een voorschrift. Ik had ze alle vier maar het enige waar ik 

echt van hield was die kat. Klink hard, niet? Maar als het zo is, moet je 

je conclusies trekken, niet waar?

Ze lag op mijn buik, mijn kat Kewa. En ik keek in die grote groene 

ogen en kon maar één ding denken: jij gaat vandaag een veel mooiere 

dag beleven dan ik. Het voelde oneerlijk. Ik wilde wakker worden met 

passie; uitkijken naar elke dag. Waarom ben ik zo lamlendig? Waarom 

leef ik een leven dat ik niet leuk vind? Waarom verkwansel ik wie ik 

zou kunnen zijn? Het waren vragen die me ineens vol in het gezicht 

raakten. Het kwartje viel. Ik besloot om het allemaal anders te doen.

The longggggggboardrun
De verandering kwam in de vorm van een longboard. Ik had geen 

idee waarom ik zo opgewonden was toen ik dat ding kocht, maar het 

voelde gewoon alsof er iets nieuws stond te gebeuren. Ik had nog 

nooit geskate. Ik was nogal een voorzichtig mannetje. Nog steeds 

trouwens, en altijd al geweest. Ik durfde vroeger als kind niet eens in 

bomen te klimmen omdat ik bang was om er uit te vallen. 

Van die eerste longboardrun door mijn oude dorp herinner ik me nog 

elke seconde. De zon ging net onder. De straten waren leeg. Ik heb vijf 

minuten met mezelf geworsteld voor ik de ballen had om een heuvel-

tje af te gaan, maar daarna was ik direct verkocht. Ik kan nog steeds 

niet goed onder woorden brengen wat er precies door me heen ging, 

maar het voelde alsof mijn hart door mijn vel naar buiten wilde sprin-

gen van vreugde. Ik deed die heuvel nog een keer. En nog eens.  

Ik woonde al zes jaar in dat dorp, maar zag mijn vertrouwde omge-

ving ineens op een totaal andere manier. Het had natuurlijk daar kun-

nen stoppen: gewoon een ingekakte gast die een hobby vindt. 

Maar voor het eerst in mijn leven stond ik echt open voor vernieu-

wing, en die geest kon niet meer terug in de fles. Twee weken later 

boardde ik naar mijn werk om ontslag te nemen. Ook mijn huis en 

relatie heb ik opgezegd. Alleen mijn kat mocht blijven. 

Vervolgens longboardde ik de 1500 kilometers tussen Land’s End en 

John O’Groats; de beroemde Britse roadtrip. Het was nog maar een 

opwarmertje. Ik vloog daarna naar Australië en boardde de langste 

afstand die iemand ooit had afgelegd: in 5822 kilometers van Perth 

naar Brisbane. Het record liet me koud, ik deed het om mijzelf uit te 

dagen. Zie je het voor je? Een roodharige Brit 156 dagen op rij in die 

verzengende zon van één van de heetste landen op deze planeet?  

Het was echter de meest gezonde beslissing die ik ooit heb genomen. 

Ook al durfde ik als beginner slechts met één been te steppen en was 

mijn rechterkuit aan het eind van de trip dus minstens twee keer zo 

dik als mijn linker. 

ramkoers
Natuurlijk waren er vrienden en familie die zeiden dat ik compleet 

gestoord was dat ik mijn veilige leventje overboord gooide. “Je kan 

niet eens skateboarden! Dit wordt je dood! Waarom kap je met een 

goedbetaalde baan?” Mensen houden zichzelf graag tegen. Het zit  

tegenwoordig bijna in onze aard om dingen niet te doen, zodat we 

lekker in onze comfortzone kunnen blijven. Kijk, comfort kan fantas-

tisch zijn als je er hard voor hebt gewerkt, maar comfort is ook de 

grootste ambitiekiller die er is. Zodra je nadenkt over de excuusjes 

die je hebt om iets niet te doen, besef je dat dat precies is wat het 

zijn: excuses. Geen redenen. So yeah, ik lig op ramkoers om alle  

excuses kapot te maken.

Niet dat ik zelf meteen de formule had, hoor. Na dat eerste skate-

avontuur peddelde ik, tijdens een volgende reis naar Australië, in 70 

dagen per kajak de 2375 kilometer lange Murrayrivier af. Maar toen 

ik terug kwam in Engeland werd ik al gauw weer mijn miserabele 

leventje binnengezogen doordat ik uit financiële overwegingen weer 

vormgevingsklussen ging aannemen. Totdat ik mezelf de belofte 

deed om nooit en te nimmer meer iets te doen om het geld. Het was 

niet bepaald een makkelijke beslissing – zeker aan het begin liep 

mijn inkomen gigantische klappen op – maar tot de dag van vandaag 

heb ik me er aan kunnen houden. En het heeft me zo ontzettend veel 

moois gebracht. 

expedition1000
Ik bedacht Expedition1000: een serie van 25 expedities van elk min-

stens 1000 mijl – oftewel 1609 kilometers – die zo samen de omtrek 

van de aarde vormen. Er is slechts één vereiste: elke expeditie moet 

worden afgelegd op een vervoersmiddel dat geen gebruik maakt van 

motorkracht. Van Vancouver naar Las Vegas op een tandem: 2246 

kilometer in 14 dagen. Met een whike door de Chileense Atacama-

woestijn: 1623 kilometers in 20 dagen.  

“

“Avontuur is een waanzinnig machtig middel”
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In een Hobie trapkajak van Oslo naar Helsinki: 1610 kilometers in 

48 dagen… Inmiddels heb ik er 11 expedities opzitten. Ik train nooit 

voor een reis, want ik ben gek op het gevoel dat ik krijg als ik mijzelf 

onderweg weer bepaalde vaardigheden heb aangeleerd. Ik plan ook 

nooit vooruit; ik heb dus ook nog geen flauw idee wat nummer 12 

gaat worden. De expedities komen gewoon op mijn pad en dat wil ik 

zo houden. Na een bezoek aan een beurs over non-gemotoriseerde 

voertuigen in Duitsland ben ik heel impulsief op een ElliptiGO – een 

soort rijdende crosstrainer – naar huis gereden: 3170 kilometers in 

49 dagen. Na tien seconden op een sup-plank van een vriend, wist 

ik meteen dat ik er de hele Mississippi mee af wilde peddelen: 3869 

kilometer in 82 dagen. Toen ik van mijn ouders een duikbril kreeg met 

Kerstmis besloot ik de Missouri af te zwemmen: 1610 kilometers in 58 

dagen. Die laatste reis was zonder twijfel de allerzwaarste. Toen ik op 

dag één in die rivier sprong kon ik net genoeg borstcrawlen en op z’n 

hondjes spartelen om niet te verdrinken, maar ik had nog nooit ook 

maar 100 meter achterelkaar gezwommen. Halverwege de trip had 

ik nog niet eens 20 procent van de afstand afgelegd. Maar slag voor 

slag kwam ik in een soort meditatieve staat en uiteindelijk voelde ik 

me bijna letterlijk als een vis in het water. Al zal ik het nooit van mijn 

leven nog een keer doen.

Zeg vaker ‘ja’
Het sprak voor zich dat ik van deze levensstijl nooit rijk zou worden, 

maar daar ging het ook niet om. Ik ben beetje bij beetje steeds simpe-

ler gaan leven. Ik ben het gelukkigst als ik wakker word in een tent en 

me direct verbonden voel met de natuur. Een gevoel dat je in de stad 

zo gemakkelijk verliest. Mijn materiaal, zoals sup-planken en kajaks, 

sla ik op in een loods en verder zit alles wat ik nodig heb in mijn rug-

zak. Door mijn verhaal te vertellen via boeken, lezingen en gastlessen 

verdien ik genoeg geld om het vol te houden. Bovendien heb ik het 

doel om met al mijn activiteiten uiteindelijk een miljoen Britse pond 

op te halen voor CoppaFeel: een organisatie die vecht tegen borst-

kanker. Ik heb geen grote sponsordeals of zo; maar door heel hard te 

werken lukt het me wel om elke expeditie mijn materiaal gesponsord 

te krijgen. Verder ben ik per reis, inclusief tickets, gemiddeld nog 

geen 800 euro kwijt. Het leven is niet zo duur als mensen denken.  

Live simply. Geef meer waarde aan tijd in plaats van aan geld, en 

een hoop problemen lossen zich vanzelf al op. Je hoeft minder tijd te 

steken in het verdienen van geld en kunt dus meer tijd steken in de 

dingen die je leuk vindt. Doordat je leuke dingen doet heb je meer 

herinneringen om op terug te kijken en lijkt de tijd weer langzamer te 

gaan. En we zijn intelligente wezens: als we 50, 60 uur per week iets 

doen waar we gepassioneerd over zijn, vinden we ook vast wel een 

manier om er geld mee te verdienen.  

Het lijkt misschien alsof ik alle antwoorden heb, maar je moest eens 

weten hoeveel tijd je hebt om je gedachtes goed te verwoorden als je 

82 dagen achter elkaar op een sup-plank staat. Als ik in mijn hele leven 

nog maar één raad zou mogen geven dan zou het dit zijn: Zeg vaker 

‘ja’. Je ziet dat mensen hun leven vaak pas overhoop gooien na een 

sterfgeval, een ziektediagnose of een ander trauma; maar we hoeven 

daar helemaal niet op te wachten. Mijn leven veranderde op het mo-

ment dat ik vaker ‘ja’ ging zeggen. Dat ene woordje creëerde kansen 

die weer leidden tot nieuwe kansen en voor ik het wist trok ik een 

spoor van onvergetelijke herinneringen en nieuwe vriendschappen. 

Elke keer dat je iets nieuws doet groei je als mens. Ik kan dromen, 

wensen of hopen zoveel ik wil, maar zolang ik geen ‘ja’ zeg, gaan die 

dingen nooit gebeuren. Dan geef ik mezelf nooit de kans om de per-

soon te zijn die ik zou kunnen zijn. Ik heb geen idee wie die persoon 

is. Maar ik vind dat ik het aan mijzelf verplicht ben om erachter te 

komen en mijn potentie vol te benutten. We moeten het leven bij het 

nekvel grijpen. Dus zeg ‘ja’ tegen elke mogelijkheid die je zou kunnen 

verrijken. Stel het niet uit. 

44    SALT DEC. - JAN. 2014/15 INTERVIEW   

salt 6 2014.indd   44-45 17-12-14   16:44



SALT DEC. - JAN. 2014/15    47

Je hebt geen idee of je hier nog bent over twee weken of vijf jaar.  

Er kan ook niets mis zijn met er achter willen komen wie je bent en 

wat je wilt. En natuurlijk houdt dat soms ook falen in, maar dat zijn 

de dingen waar je het meeste van leert. 

Angst? Ja, angst houdt heel veel plannen tegen, maar uiteindelijk 

heeft angst het meestal mis. Dingen zijn altijd enger van een afstand. 

Tijdens mijn laatste trip in die piepkleine trapkajak tussen Oslo en 

Helsinki werd ik op een gegeven moment aan alle kanten omgeven 

door reusachtige golven. Als ik mijn focus zou verliezen, zou het over 

zijn. Maar juist in die situaties realiseer je je dat je tot zoveel meer 

in staat bent. Het relativeert ineens alles. Vroeger raakte ik totaal 

gestrest als de Belastingdienst aanbelde of mijn computer vastliep en 

ik uren aan de lijn hing met een helpdesk in India. 

Simpel is cruciaal 
Ik ben compleet verliefd geworden op het simpele proces om mijn 

leven zo memorabel mogelijk te maken. En het woord simpel is 

cruciaal. Avontuur draait niet per se om onmenselijk lange expedities. 

Vaker ‘ja’ zeggen betekent ook niet dat je direct ontslag moet nemen, 

je huis moet verkopen of zelfs ook maar een tent moet aanschaffen. 

Ik heb zo misschien mijn geluk gevonden, maar ik ben niet dezelfde 

als mijn buurman of wie dan ook. Waar het om gaat is dit: er is een 

onmiskenbaar verband tussen ons geluksgevoel en de tijd die we 

besteden met doen wat we leuk vinden. Maak van je passies priori-

teiten. Probeer iets nieuws. Probeer iets anders. Probeer iets wat je 

beeld van de wereld – en jouw plaats erin – verandert. Je kunt in je 

keuken of achtertuin al een avontuur beleven door bijvoorbeeld eens 

een blinddoek om te doen en zo een dag te ervaren hoe een blinde 

leeft. Maak een bucketlist met dingen waar je enthousiast van wordt. 

Je kunt het zo gek niet verzinnen. Ik heb vorig jaar eens uur na uur 

na uur na uur geprobeerd om een voetbal in een basket te trappen. 

Klinkt kinderachtig? Misschien. Maar ik denk nog regelmatig terug 

aan die kinderlijke blijdschap toen het uiteindelijk lukte. Als we er-

gens controle over hebben, dan is het wel over de manier waarop we 

onze tijd besteden. En ik wil op de laatste dag van mijn leven kunnen 

terugkijken en realiseren dat ik mijn tijd niet beter had kunnen invul-

len. Ik zie geen motivatie of drijvende kracht die sterker is dan dat.

Het klinkt misschien egoïstisch, zo’n leven gefocust op het maken van 

eigen herinneringen, maar ik probeer juist zoveel mogelijk mensen 

bij mijn projecten te betrekken. Avontuur is een waanzinnig machtig 

middel. Ik vind het briljant om mensen mee te nemen op hun eerste 

grote reis en ze te helpen om een paar van die oude excuses kapot te 

maken. Ik weet wanneer ik beet heb. Als hun ogen beginnen te glin-

steren, ze niet stoppen met praten en ik die grijns niet meer van hun 

gezicht krijg. Ik klink misschien als een hippie, maar een leven zonder 

passie is waardeloos.
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DAVE DRAAIT DOORRR…

Nog niet genoeg van deze aanstekelijk enthousiaste levensgenieter?  
Scan deze pagina met de gratis GetSalt app en Dave geeft je een extra peptalk. 

Nog meer video’s, foto’s, blog posts en eigenzinnige tegeltjeswijsheden  
vind je op zijn website davecornthwaite.com. Dave schreef tot nu toe bovendien 
drie boeken over zijn avonturen: Board Free (2008, 288 pag.), Date (2012, 314 pag.) 

en Life in the Slow Lane (2013, 320 pag.). Zin om mee te doen met het  
#Begin, ein-de-lijk dat lang gedroomde avontuur te verwezenlijken en  

tegelijkertijd bij te dragen aan het planten van 1 miljoen bomen?  
Stuur het idee voor jouw avontuur in via davecornthwaite.com/begin.  

Dave zit te popelen om aan de slag te gaan met wat Salt-lezers. 

“Ik ben volslagen verliefd geworden op het simpele proces 
om mijn leven zo memorabel mogelijk te maken”

#Begin
Ik begrijp ook wel dat de meeste mensen waarschijnlijk helemaal 

geen zin hebben om vijf maanden door Australië te longboarden. Dus 

een paar weken geleden heb ik een serie van 25 kortere expedities, 

Project Origin, bedacht die ik naast Expedition1000 ga uitrollen. Dit 

keer gaat het om afstanden van minimaal 100 mijl ofwel 161 kilome-

ter, die ik in minder dan twee weken moet afleggen op een opblaas-

bare sup-plank. Tegen de tijd dat deze Salt op de deurmat ploft, heb 

ik de eerste tocht van dit project er al opzitten. Maar belangrijker, het 

project omvat ook een tweede onderdeel: #Begin. Ik wil 200 personen 

van over de hele wereld selecteren die ook zelf graag een avontuur 

willen ondernemen, maar het altijd hebben afgehouden omdat ze be-

ren op de weg zagen. Mijn idee is om een soort avontuurconsulent te 

worden, of verzin er maar een woord voor. Via mijn advies en ervarin-

gen ga ik deze mensen helpen om hun ideeën te verwezenlijken. Het 

enige wat ze daar voor moeten doen is zich laten sponsoren, zodat 

we samen – via de kracht van het avontuur – genoeg geld ophalen om 

de komende jaren 1 miljoen bomen te planten. Hoe cool is dat?

En als ik dan toch terugdenk aan De Dag Dat Alles Veranderde?  

Ach, eigenlijk is het alleen maar een motivatie. Aan die vier jaar als 

couch potato heb ik nauwelijks één zinnige herinnering over gehou-

den, maar als dat nodig was om hier te komen: so be it. Ik ben niet 

gezegend met trailblazing genen, een dikke portemonnee of een  

bionisch lichaam, maar ik doe toch wat ik doe. Ik heb geleerd om  

volledig op mijn eigen waarden en beslissingen te vertrouwen. 

En elke ochtend als ik wakker word, denk ik: yep, ik ben op de goede 

weg. Mijn kat heeft niet meer het betere leven van ons twee.  

Damn right. Mijn kat is stikjaloers nu.”  
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